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Numer
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Id
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Powstaje w kontekście projektu

RPSL.08.03.02-24-0514/19 - Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku

Tytuł

Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku

Warunki zmiany umowy

opisane w § 10 umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-23
1. Załącznik nr 2 - Wykaz osób i usług
2. Ogłoszenie o zamówieniu
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
4. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w postępowaniu ze strony Zamwiającego
6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
8. Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-23

Data ostatniej zmiany

2021-04-23

Termin składania ofert

2021-05-04 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Kłobuck
11 Listopada  6
42-100 Kłobuck
NIP: 5742055306

Osoby do kontaktu

Dorota  Kubicka
tel.: +48343100182
e-mail: dkubicka@gminaklobuck.pl

Barbara  Klimza - Wilk
tel.: +48343100182
e-mail: bklimza@gminaklobuck.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe
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Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd 
Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu 
do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót 
do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej – konkurs. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące zadania: 
1.�Zadanie nr 1 „Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym”
2.�Zadanie nr 2 „Szkolenie z obsługi trudnego klienta”
3.�Zadanie nr 3 „Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego”
4.�Zadanie nr 4 „Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku”
5.�Zadanie nr 5 „Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeszkolenia obligatoryjnie 52 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku, w terminie maj 2021 roku z następujących zakresów:

Zadanie nr 1. Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym:
Zakres szkolenia obejmuje:
a. podstawowe zasady ergonomii pracy, 
b. zasady odpowiedniej lokalizacji stanowiska pracy, 
c. przedstawienie prawidłowych pozycji w czasie pracy, 
d. zaprezentowanie ćwiczeń do wykonywania w trakcie pracy.
Celem szkolenia będzie: 
a. zapoznanie się ze skutkami pracy w pozycji obciążającej kręgosłup, 
b. zaprezentowanie sposobów zapobiegania bólom kręgosłupa w czasie pracy, 
c. zaprezentowanie odpowiednich pozycji w trakcie pracy, 
d. sposoby dostosowanie stanowiska do potrzeb pracownika, 
e. przedstawienie panelu ćwiczeń niezbędnych do wykonywania w trakcie pracy.
Zadanie nr 1 obejmuje:
•�przeprowadzenie szkoleń dla 26 pracowników (w części teoretyczno-praktycznej) w siedzibie 
Zamawiającego (Urząd Miejski w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6);
•�realizację szkoleń całodniowych w ciągu dwóch dni roboczych (w godzinach pracy pracowników);
•�Zamawiający przewiduje dokonanie podziału pracowników na grupy w ramach szkolenia 
dwudniowego w części teoretycznej i praktycznej tzn.:
- 2 grupy po 13 osób (część teoretyczna);
- 6 podgrup po 4-5 osób (część praktyczna).
•�Zamawiający w ramach jednego dnia planuje skierować do przeszkolenia  grupę 13 osób: część 
teoretycznej realizowana w formie wykładu trwającego 1,5 h; część praktyczna realizowana w 
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podgrupach  po 4-6 osób w formie ćwiczeń i symulacji  trwająca 6,5 h;
•�certyfikat/zaświadczenie w wersji papierowej, potwierdzające odbycie szkolenia (ze wskazaniem 
liczby godzin) – dla każdego uczestnika;
•�lista obecności zawierającą: datę, godzinę, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, podpis uczestnika, 
podpis prowadzącego;
•�poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka);
Założenie: 26 uczestników w zadaniu nr 1.
Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne, przy czym część praktyczna powinna być 
przeprowadzona przez fizjoterapeutów.

Kody CPV

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Gmina

Kłobuck

Miejscowość

Kłobuck

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.
W części praktycznej Zamawiający wymaga skierowania do przeprowadzenia szkolenia-

  fizjoterapeuty.
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Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów magisterskich. W przypadku 
fizjoterapeuty wymagana jest kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania 
zawodu fizjoterapeuty.

Kopie, o których mowa powyżej powinny być  poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do przeprowadzania szkolenia posiadała praktykę 
w prowadzeniu szkoleń, tzn. zrealizowała, w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie usługi 
szkoleniowe w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia odpowiedniej dla danego 
zadania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 100%

Część: 2

Tytuł części 2

Szkolenie z obsługi trudnego klienta
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Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd 
Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu 
do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót 
do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej – konkurs. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące zadania: 
1.�Zadanie nr 1 „Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym”
2.�Zadanie nr 2 „Szkolenie z obsługi trudnego klienta”
3.�Zadanie nr 3 „Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego”
4.�Zadanie nr 4 „Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku”
5.�Zadanie nr 5 „Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeszkolenia obligatoryjnie 52 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku, w terminie maj 2021 roku z następujących zakresów:

Zadanie nr 2. Szkolenie z obsługi trudnego klienta:
Zakres szkolenia obejmuje:
a.�jakość i standardy w obsłudze klienta,
b.�praca z trudnym klientem,
c.�asertywność w kontakcie z trudnym klientem,
d.�odporność na stres i dystans emocjonalny w obsłudze klienta,
e.�rozwiązywanie sytuacji problemowych i techniki reakcji na zastrzeżenia.
Celem szkolenia będzie: 
a.�budowanie pewności siebie w oparciu o mocne strony, 
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b.�wzmacnianie umiejętności działania pomimo trudności oraz radzenie sobie z przeszkadzającymi 
emocjami, 
c.�umiejętność budowania relacji z klientami
d.�asertywne wyrażanie się w sytuacjach nacisku i stresu.
Zadanie nr 2 obejmuje:
•�przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 h zegarowych dla 24 pracowników (w części 
teoretyczno-praktycznej) w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 
11 Listopada 6);
•�realizację szkoleń całodniowych w ciągu dwóch dni roboczych (w godzinach pracy pracowników);
•�szkolenie będzie realizowane w formie teoretyczno – praktycznej w podziale na 2 grupy po 12 
osób. 
Szkolenie dla jednej grupy bezwzględnie powinno odbyć się w jednym dniu. 
•�materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika – w wersji elektronicznej udostępnione każdemu 
uczestnikowi szkolenia za pomocą poczty elektronicznej po zakończonym szkoleniu;
•�certyfikat/zaświadczenie w wersji papierowej, potwierdzające odbycie szkolenia (ze wskazaniem 
liczby godzin)  – dla każdego uczestnika;
•�lista obecności zawierającą: datę, godzinę, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, podpis uczestnika, 
podpis prowadzącego;
Założenie: 24 uczestników w zadaniu nr 2.
Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Kody CPV

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Gmina

Kłobuck

Miejscowość

Kłobuck

Warunki, jakie musi spełniać oferent
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Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów magisterskich.
Kopie, o których mowa powyżej powinny być  poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do przeprowadzania szkolenia posiadała praktykę 
w prowadzeniu szkoleń, tzn. zrealizowała, w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie usługi 
szkoleniowe w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia odpowiedniej dla danego 
zadania.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 100%

Część: 3
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Tytuł części 3

Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd 
Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu 
do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót 
do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej – konkurs. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące zadania: 
1.�Zadanie nr 1 „Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym”
2.�Zadanie nr 2 „Szkolenie z obsługi trudnego klienta”
3.�Zadanie nr 3 „Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego”
4.�Zadanie nr 4 „Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku”
5.�Zadanie nr 5 „Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeszkolenia obligatoryjnie 52 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku, w terminie maj 2021 roku z następujących zakresów:

Zadanie nr 3. Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego:
Zakres szkolenia obejmuje:
a. techniki radzenia sobie ze stresem, 
b. profilaktykę wypalenia zawodowego, 
c. eliminację stresu.
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Celem szkolenia będzie: 
a.�zapoznanie się z genezą, problematyką oraz objawami wypalenia zawodowego, 
b.�zaprezentowanie sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu, 
c.�zaprezentowanie odpowiednich metod przeciwdziałania zjawisku zniechęcenia, 
d.�sposoby rozwoju kreatywności i poszukiwania inspiracji.
Zadanie nr 3 obejmuje:
•�przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 2 h zegarowych dla 19 pracowników w siedzibie 
Zamawiającego (Urząd Miejski w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6);
•�szkolenie będzie realizowane w grupie 19 osób;
szkolenie dla jednej grupy bezwzględnie powinno odbyć się w jednym dniu. 
•�certyfikat/zaświadczenie w wersji papierowej, potwierdzające odbycie szkolenia (ze wskazaniem 
liczby godzin)  – dla każdego uczestnika;
•�lista obecności zawierającą: datę, godzinę, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, podpis uczestnika, 
podpis prowadzącego;
•�poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka);
Założenie: 19 uczestników w zadaniu nr 3.
Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Kody CPV

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Gmina

Kłobuck

Miejscowość

Kłobuck

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
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Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów magisterskich. 
Kopie, o których mowa powyżej powinny być  poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do przeprowadzania szkolenia posiadała praktykę 
w prowadzeniu szkoleń, tzn. zrealizowała, w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie usługi 
szkoleniowe w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia odpowiedniej dla danego 
zadania.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 100%

Część: 4
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Tytuł części 4

Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 4

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd 
Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu 
do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót 
do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej – konkurs. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące zadania: 
1.�Zadanie nr 1 „Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym”
2.�Zadanie nr 2 „Szkolenie z obsługi trudnego klienta”
3.�Zadanie nr 3 „Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego”
4.�Zadanie nr 4 „Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku”
5.�Zadanie nr 5 „Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeszkolenia obligatoryjnie 52 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku, w terminie maj 2021 roku z następujących zakresów:

Zadanie nr 4. Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku
Zakres zadania obejmuje:
a. techniki prawidłowego czytania, pisania i oglądania telewizji, 
b. ćwiczenia adaptacji wzroku do pracy przy komputerze, 
c. gimnastyka oczu, 
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d. ćwiczenia akomodacji,
e. techniki relaksacyjne.
Celem szkolenia będzie: 
a. zapoznanie się z technikami relaksacyjnymi dla zmęczonych oczu, 
b. zaprezentowanie sposobów prawidłowego wykorzystania narządu wzroku. 
Zadanie nr 4 obejmuje:
•�przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 2 h zegarowych dla 26 pracowników (w części 
teoretyczno-praktycznej)  w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miejski w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, 
ul. 11 Listopada 6);
•�szkolenie będzie realizowane w formie teoretyczno – praktycznej, w podziale na 2 grupy po 13 
osób;
Zamawiający dopuszcza organizację szkolenia dla dwóch grup w jednym dniu o różnych godzinach. 
•�certyfikat/zaświadczenie w wersji papierowej, potwierdzające odbycie szkolenia (ze wskazaniem 
liczby godzin) – dla każdego uczestnika;
•�lista obecności zawierającą: datę, godzinę, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, podpis uczestnika, 
podpis prowadzącego;
•�poczęstunek dla uczestników (kawa, herbata, woda, cukier, ciastka);
Założenie: 26 uczestników w zadaniu nr 4.
Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych – przez lekarza okulistę.

Kody CPV

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Gmina

Kłobuck

Miejscowość

Kłobuck

Warunki, jakie musi spełniać oferent



Wygenerowano: 2021-04-23 16:45 Strona 14 / 18

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych o specjalizacji „lekarz okulista”.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów magisterskich. 
Kopie, o których mowa powyżej powinny być  poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do przeprowadzania szkolenia posiadała praktykę 
w prowadzeniu szkoleń, tzn. zrealizowała, w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie usługi 
szkoleniowe w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia odpowiedniej dla danego 
zadania.

Kryteria oceny do części 4

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 100 %

Część: 5
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Tytuł części 5

Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy (...)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 5

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi szkoleniowe

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd 
Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.3. Poprawa dostępu 
do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót 
do pracy, poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 
opieki zdrowotnej – konkurs. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na następujące zadania: 
1.�Zadanie nr 1 „Szkolenie ergonomia pracy na stanowisku biurowym”
2.�Zadanie nr 2 „Szkolenie z obsługi trudnego klienta”
3.�Zadanie nr 3 „Szkolenie profilaktyka wypalenia zawodowego”
4.�Zadanie nr 4 „Szkolenie warsztaty profilaktyka wzroku”
5.�Zadanie nr 5 „Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia”
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeszkolenia obligatoryjnie 52 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Kłobucku, w terminie maj 2021 roku z następujących zakresów:

Zadanie nr 5. Szkolenie dla personelu zarządzającego wnioskodawcy z zakresu rozwiązań 
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia 
obejmujące działania doradcze z zakresu ergonomii, organizacji i bezpieczeństwa pracy, 
przeznaczonych dla zasobów ludzkich przedsiębiorstwa objętego projektem.
Celem szkolenia będzie uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia działań na 
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rzecz własnych zmodernizowanych stanowisk pracy, wśród których ryzyko zaprzestania aktywności 
zawodowej jest wysokie.
Zadanie nr 5 obejmuje:
•�przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 8 h zegarowych dla 2 pracowników w siedzibie 
Zamawiającego (Urząd Miejski w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6);
•�szkolenie będzie realizowane bezwzględnie w jednym dniu;
•�certyfikat/zaświadczenie w wersji papierowej, potwierdzające odbycie szkolenia (ze wskazaniem 
liczby godzin) – dla każdego uczestnika;
•�lista obecności zawierającą: datę, godzinę, miejsce, imię i nazwisko uczestnika, podpis uczestnika, 
podpis prowadzącego;
Założenie: 2 uczestników w zadaniu nr 5.
Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

Kody CPV

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

kłobucki

Gmina

Kłobuck

Miejscowość

Kłobuck

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający wymaga aby szkolenie zostało przeprowadzone przez absolwentów kierunków 
medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie publiczne.



Wygenerowano: 2021-04-23 16:45 Strona 17 / 18

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów magisterskich. 
Kopie, o których mowa powyżej powinny być  poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do przeprowadzania szkolenia posiadała praktykę 
w prowadzeniu szkoleń, tzn. zrealizowała, w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwie usługi 
szkoleniowe w zakresie tematyki opisanej w przedmiocie zamówienia odpowiedniej dla danego 
zadania.

Kryteria oceny do części 5

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-23 - data opublikowania
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-> 2021-05-04 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


